
Pere Verdaguer i Juanola

at a Banyoles (Pla de l'Estany) el

1929. Té el diploma d'estudis superiors de lletres modernes (1955) i els certificats d'es

tudis superiors de lingüística general (1956) i de fonètica (1956).

Fou professor d'història de la literatura catalana a la l niversitat de Perpinyà des

de 1979; a partir de 1984 i fins que es jubilà (1994) hi ensenyà llengua i literatura ca

talanes. És membre del consell d'administració del Centre de Recerques i d'Estudis Ca

talans (CREC) de la mateixa Universitat.

És autor de treballs sobre dialectologia rossellonesa (£7 català al Rosselló. Co

mentaris sobre el vocabulari rossellonès) i literatura rossellonesa {Poesia rossellonesa del

segle XX. Fabulistes rossellonesos. Lectures escollides rosselloneses) . També ha fet as

saigs sobre la Catalunya del Nord (El Rosselló avui. Catalunya francesa. Defensa del

Rosselló català) i assaigs generals (De la cultura a la política).

Ha fet estudis sobre llengua i literatura catalanes. com Cours de langue catala-

ne. Abrégé de gvammaire catalane. Histoire de la littévatuve catalane o Le catalan et le

français comparés. Ha escrit novel•les de ciència-ficció i llibres de contes. de prosa poè

tica. de teatre. etc.

Ha estat coordinador territorial (Catalunva Nord) de la Gran enciclopèdia cata

lana i c dinador dels dos volums dedicats a la Catalunya Nord de la than geografta

comarcal de Catalunya.

Fou fundador de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). de la qual fou secretari ge

neral des de I origen (1969) fins al 1978. i és membre del Patronat des de 1985. Hi ha en

senyat gramàtica comparada del francès i del català i literatura catalana. És també secre

tari general del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC) des de 1967 i president de

l'Associació per a l'Ensenyament del Català (APLEC). Ha estat vicepresident de la Fede

ració per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. És membre representant de la

Catalunya Nord al Consell Nacional de les Llengües i les Cultures Regionals. creat el 1985.

Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1983 per la seva

tasca constant com a professor i escriptor en defensa de la llengua i la cultura catala-

135



nes al Rosselló i per la seva actitud militant en el treball i en la reflexió sobre el passat.

el present i el futur de la Catalunya del nord de TAlbera. El l984 fou guardonat tam

bé amb el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Jaume I per la seva llarga trajectòria

de publicista i filòleg i <om a promotor de la llengua i la cultura catalanes al Rosselló

mitjançant els seus llibres i articles i l'animació constant d'institucions. com cl CREC

i la UCE.
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